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Bf.I.453/2003/9. 
 
 

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G   N E V É B E N ! 
 
 

A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi március hó 9. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

A több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt az I. r. vádlott 
és társa ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2003. évi 
november hó 14. napján kihirdetett 3.B.1469/2002/50. számú ítéletét                 
m e g v á l t o z t a t j a   akként, hogy az I.r. vádlott cselekményét emberölés 
bűntettének  m i n ő s í t i .  
 
A II.r. vádlott  által elkövetett bűncselekmény megnevezése helyesen: 
emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette. 
 
A II.r. vádlott büntetését visszaesővel szemben tekinti kiszabottnak. 
 
A II.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe, végrehajtásának 
elrendelése esetén a 2002. január hó 20. napjától 2002. április hó 12. napjáig 
előzetes fogvatartásban töltött időt  t e k i n t i    b e s z á m í t o t t n a k . 
 
Az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből az I.r. vádlott 153.190.- 
(egyszázötvenháromezer-egyszázkilencven) forintot köteles megfizetni, míg 
54.380.- (ötvennégyezer-háromszáznyolcvan) forint az állam terhén marad. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja.  
 
Az I.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe az első fokú ítélet 
kihírdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. 
 
Megállapítja, hogy a II.r. vádlott második keresztneve:[név] és a vádlottak 
édesanyjának második keresztneve:[név].  
 
 

I N D O K O L Á S :  
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Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat több emberen elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete miatt, mint visszaesőt 8 év börtönre és 7 év közügyektől 
eltiltásra, 
 
A II.r. vádlottat bűnpártolás bűntette miatt 10 hónap, végrehajtásában 2 év 
próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte. A felmerült bűnügyi költségből az I.r. 
vádlottat 207.570.- forint, a II.r. vádlottat 7.250.- forint, míg a két vádlottat 
egyetemlegesen 22.676.- forint megfizetésére kötelezte. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
Az ügyész, az I.r. vádlott terhére a fő- és mellékbüntetés, valamint a büntetés 
végrehajtási fokozat súlyosítása, 
 
az I.r. vádlott és védője enyhítés, 
 
II.r. vádlott és védője felmentés érdekében. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést fenntartva, az 
eljárási szabálysértések megállapítása, a tényállás kiegészítése, a jogszabályhely 
pontosítása mellett indítványozta, hogy az ítélőtábla az első fokú ítéletet 
változtassa meg, az I.r. vádlott fő- és mellékbüntetését súlyosítsa, a 
szabadságvesztést fegyházban rendelje végrehajtani, a II.r. vádlott esetében a 
büntetést visszaeső vádlottal szemben tekintse kiszabottnak. Egyebekben az első 
fokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.  
 
A fellebbezések alaptalanok. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor a 2003. január 28. és 30. 
napjára kitűzött tárgyalásokat elnapolta, ahelyett, hogy elhalasztotta volna, 
tekintettel arra, hogy aznap érdemi tárgyalást nem tartott.  
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor is, amikor a 2003. június 2. és 
4. napjára egy intézkedéssel kitűzött tárgyalás első napján a tárgyalást 
berekesztette, illetve a második napon folytatólagos tárgyalásról vett fel 
jegyzőkönyvet. A büntetőeljárásban a bírósági tárgyalást csak egyszer lehet 
berekeszteni, mégpedig az érdemi határozat hozatalt követően. Az egy 
intézkedéssel kitűzött több tárgyalási nap egy tárgyalásnak és az ott felvett 
jegyzőkönyv egy tárgyalási jegyzőkönyvnek tekintendő, azonos sorszámmal és 
az oldalak folyamatos sorszámozásával. 
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Tekintettel arra, hogy a fenti eljárási szabálysértéseknek az érdemi határozatra 
kihatása nem volt, ezért az ítélőtábla csak azok megállapítására szorítkozott.  
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor is, amikor 2003. szeptember 
25. napján tartott tárgyaláson kizárólag (szakértő neve) elmeorvos-szakértőt 
hallgatta meg, holott az ügyben keletkezett elmeorvos-szakértői véleményt két 
szakértő adta. A Be. 101. § (2) bekezdése értelmében az elmeállapot 
vizsgálatánál két szakértőt kell alkalmazni, tehát az elsőfokú bíróságnak mindkét 
szakértőt meg kellett volna hallgatni a tárgyaláson, s ezt a korábbi Be. is 
hasonlóképpen szabályozta (Be. 69. § (3) bekezdés). A szakértő által 
elmondottak erre figyelemmel törvénysértően beszerzett bizonyítékok, ezért az 
ítélőtábla a szakértő tárgyalási nyilatkozatát a bizonyítékok köréből 
kirekesztette. Mindez azonban az első fokú ítéletet nem tette megalapozatlanná, 
hiszen a nyomozás során beszerzett I.r. vádlottra vonatkozó elmeorvos-szakértői 
vélemények bizonyítékként értékelhetők és az írásbeli szakértői vélemény 
aggálytalan. 
 
Az ítélőtábla a vádlottak fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozata, az 
iratok egybehangzó adatai, illetőleg tényből levont következtetés alapján, 
figyelemmel a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontjára, az első fokú ítélet tényállását 
az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg helyesbítette: 
 
Az I.r. vádlott élettársa titkárnő, a havi jövedelme 80.000.- forint. Az I.r. vádlott 
előéleteként 1./ pontban írt elítélés ügyszáma helyesen: 7.B.292/1997/2. 
 
A 2./ pontban írt első fokú elítélés ügyszáma helyesen: 1.Fk.509/1995/11., míg 
másodfokon a Somogy Megyei Bíróság Fkf.824/1995/3. sorszám alatt hozott 
határozatot. 
 
A 3./ alatti elítélés ügyszáma helyesen 7.Fk.1352/1994/14.  
 
A 4./ sorszám alatti elítélés első fokú ügyszáma helyesen: 7.Fk.518/1997/31., 
másodfokon a Somogy Megyei Bíróság Fkf.961/1997/3. sorszám alatt hozott 
ítéletet. Ezen ítéletekkel a bíróságok végrehajtani rendelték a 2./ és 3./ pontban 
írt felfüggesztett szabadságvesztéseket. 
 
Az I.r. vádlott esetében az 1 év 4 hónap fogházat 1999. április 17. napján kell 
kitöltöttnek tekinteni. 
 
A II.r. vádlott élettársának havi jövedelme 100-150.000.- forint. 
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A II.r. vádlott előéleteként felhívott 1./ alatti elítélés elsőfokú ügyszáma 
helyesen: 1.Fk.1124/1995/89., illetve  másodfokon a Somogy Megyei Bíróság 
Fkf.783/1997/3. szám alatt hozott határozatot. A kiszabott 1 év 5 hónapi 
fiatalkorúak fogházát a II.r. vádlott esetében 1999. március 27. napjával kell 
kitöltöttnek tekinteni. 
 
A 2./ alatti elítélés ügyszáma helyesen: 7.Fk.507/1997/50. A felfüggesztett 
szabadságvesztés próbaideje 1999. október 15. napján járt le. 
 
A II.r. vádlott a Btk. 137. § 14. pontja értelmében visszaeső. 
 
 Az első fokú ítélet 6. oldalának (2) bekezdését kiegészíti  - tényből levont 
következtetéssel - azzal,  hogy az I.r. vádlott abban a hiszemben vette elő a kést, 
hogy őt az 1. sz. sértett részéről jogtalan támadás érte. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti 
kiegészítésekkel, illetőleg helyesbítéssel határozatának alapjául elfogadta. 
 
Az ítélőtábla részben osztotta az I.r. vádlott védőjének a vélt jogos védelemre 
vonatkozó álláspontját. 
 
Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottra vonatkozóan megalapozott tényállást 
állapított meg és abból helyesen következtetett a vádlott bűnösségére. Tévedett 
azonban a cselekmény minősítését illetően, az 1. sz. sértett sérelmére elkövetett 
cselekménnyel összefüggésben. 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I.r. vádlott és az 1. 
sz. sértett között vita, dulakodás alakult ki, amelynek során az 1. sz. sértett 
hadonászott, kezében kést tartva, mellyel az I.r. vádlottnak sérülést is okozott. 
Az I.r. vádlott első ízben a kezén sérült meg, mely létrejöhetett belekapás útján. 
Második ízben azonban a homlokán sérült meg a késtől, ami egyértelmű, hogy 
az előbbihez hasonló módon – véletlenül - nem jöhetett létre.  
 
Nyilvánvaló, hogy a kölcsönös tettlegesség folytán mind a sértett, mind pedig az 
I.r. vádlott a jogtalanság talajára lépett, így jogos védelmi helyzet az I.r. vádlott 
oldalán szóba sem jöhet.  
 
Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy az I. r. vádlott beszámítási 
képessége a cselekmény idején közepes fokban korlátozott volt. 
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Az ítélőtábla álláspontja szerint ennek és az elszenvedett sérüléseknek a 
figyelembe vételével az I.r. vádlott vélt jogos védelmi helyzetben cselekedett, 
amikor az 1. sz. sértettet megszúrta. Ugyanis elmebeli állapotánál fogva azt 
feltételezte, hogy őt az 1. sz. sértett részéről élete ellen irányuló, jogtalan 
támadás érte.  Ebből következik, hogy az I.r. vádlott abban a tévedésben volt, 
hogy cselekménye nem veszélyes a társadalomra.  
 
A Btk. 27. § (2) bekezdése értelmében nem büntethető, aki a cselekményt abban 
a téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra nem veszélyes és erre a 
feltevésre alapos oka van. Ebből következik, hogy az I.r. vádlott az 1. sz. sértett 
sérelmére elkövetett cselekmény miatt tévedés címén nem büntethető. 
 
Tekintettel arra, hogy a vád tárgya minősített emberölés, több emberen 
elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, melynek részcselekményét képezte a 
az 1. sz. sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény, ezért az ítélőtábla e 
részcselekményt a bűnösség köréből kirekesztette. 
 
Az I.r. vádlott a fenti cselekményeket követően egyenes szándékkal ölte meg a 
2. sz. sértettet, ezért e cselekménye a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző, 
aszerint minősülő és büntetendő emberölés bűntette. Erre figyelemmel az 
ítélőtábla az I.r. vádlott cselekményét ekként minősítette. 
 
A II.r. vádlott felmentését célzó fellebbezések az ítélőtábla álláspontja szerint a 
bizonyítékok mérlegelése ellen irányulnak. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú 
bíróság a II.r. vádlott tagadásával szemben bűnösségét a rendelkezésre álló 
terhelő bizonyítékok alapján a terhére rótt bűncselekményben megállapította. 
 
Az elsőfokú bíróság a II.r. vádlottat illetően a bizonyítási eljárást a megfelelő 
körben lefolytatta, részletesen számot adott arról, hogy a II.r. vádlott tagadásával 
szemben mely bizonyítékokat fogadta el, illetőleg milyen tényekből 
következtetett bűnösségére. Így különös tekintettel (tanú neve) azon terhelő 
vallomására, mely szerint a II.r. vádlott őt arra hívta fel, hogy az általa a tanú 
táskájába dobott véres kést tűntesse el. Ennek célja nyilvánvalóan nem az 
esetleges további támadás megakadályozása, hanem a büntetőeljárás 
meghiúsítása volt. Az elsőfokú bíróság e körben kifejtett okfejtését a másodfokú 
bíróság mindenben osztotta.  
 
A bizonyítékok értékelése, az azokat közvetlenül észlelő elsőfokú bíróság 
feladta. Megalapozott tényállás esetén a bizonyítékok eltérő értékelésére a 
másodfokú eljárásban nem kerülhet sor, így a kizárólag a bizonyítékok 
mérlegelése ellen irányuló fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
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A II.r. vádlott esetében is a megalapozott tényállásból helyesen következtetett az 
elsőfokú bíróság e vádlott bűnösségére, cselekményét a törvénynek megfelelően 
minősítette, azonban annak helyes megnevezése emberöléssel kapcsolatban 
elkövetett bűnpártolás bűntette, ezért a cselekmény megnevezését ekként 
helyesbítette az ítélőtábla. (BK.1.) 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetőleg 
helyesbítésre szorulnak: 
 
Mindkét vádlott esetében további enyhítő körülmény az idő múlása, tekintettel 
arra, hogy a cselekmény elkövetése óta több mint kettő év már eltelt. A II.r. 
vádlott esetében az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte 
pszichopátiás személyiségét.  
 
Ezzel szemben a büntetett előélet helyett, mindkét vádlott esetében a visszaesést 
megalapozón túli elítéltségeket tekintette súlyosító körülménynek. Az I.r. 
vádlott esetében mellőzte a különösen veszélyes eszköz használatát, súlyosító 
körülményként értékeli tekintettel arra, hogy a 8 cm-es pengehosszúságú kés 
nem tekinthető különösen veszélyes eszköznek.  
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények mellett az ítélőtábla 
álláspontja az, hogy az első fokú ítélet szerinti minősítéshez képest 
törvénysértően enyhe volt az I.r. vádlottal szemben kiszabott 8 évi börtön. 
Figyelemmel azonban a megváltozott minősítésre, a másodfokú bíróság 
álláspontja szerint a 8 évi szabadságvesztés büntetés arányos, annak sem 
lényeges súlyosítása, sem lényeges enyhítése nem indokolt. 
 
A megváltozott minősítésre figyelemmel a szabadságvesztés végrehajtási 
fokozata börtön a Btk. 43. § a./ pontja alapján. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a II.r. vádlott esetében nem tévedett az elsőfokú 
bíróság, amikor őt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, mind a 
szabadságvesztés mértéke, mind pedig a próbaidő tartama arányos, annak 
esetleges enyhítése nem indokolt. 
 
A II.r. vádlott a vele szemben kiszabott 1 év 5 hónapi fiatalkorúak fogházából 
feltételes kedvezménnyel 1998. november 20. napján szabadult, a 
szabadságvesztést 1999. március 27. napjával kell kitöltöttnek tekinteni. Mivel a 
II.r. vádlott a kitöltés napjától számított 3 éven belül követte el a jelen eljárás 
tárgyát képező bűncselekményt, ezért a Btk. 137. § 14. pontja szerinti  
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visszaesőnek minősül. Tévedett tehát az elsőfokú bíróság, amikor vele szemben 
nem mint visszaesővel szemben szabta ki a büntetést, ezért az ítélőtábla jelen 
határozatával megállapította, hogy a II.r. vádlott büntetését visszaesővel 
szemben tekinti kiszabottnak. 
 
A 2003. március 1. napjával hatályba lépett Btk. rendelkezések a vádlottakra 
nézve kedvezőbb szabályokat tartalmaznak, ezért az ítélőtábla a Btk. 2. §-ának 
felhívása mellett velük szemben az elbíráláskor hatályban lévő Btk-t alkalmazta. 
 
Helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor a II.r. vádlott esetében is a kiszabott 
szabadságvesztésbe, végrehajtásának elrendelése esetén, beszámítani rendelte az 
általa előzetes fogvatartásban töltött időt, azonban annak záró időpontja nem 
tartalmazza az évet. Ezért az ítélőtábla a beszámítás kezdő és záró időpontját 
ennek megfelelően pontosította. 
 
Az ítélőtábla az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből 54.380.- 
forint vonatkozásában, - mely az 1. sz. sértett sérelmére elkövetett 
cselekménnyel összefüggésben merült fel  - megállapította, hogy azt az állam 
viseli a Be. 339. § (1) bekezdése alapján és ezen összeg figyelembe vételével az 
ítélőtábla megállapította azt is, hogy az I.r. vádlott által fizetendő első fokú 
eljárásban felmerült bűnügyi költség összege 153.190.- forint. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket alaptalanoknak 
ítélte, azonban hivatalból eljárva az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 372. § (1), (2) 
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta, 
egyebekben pedig a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Az ítélőtábla az I.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe az első fokú 
ítélet kihírdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt a Btk. 99. § 
(1) bekezdése alapján beszámította. 
 
A másodfokú bíróság a II.r. vádlott személyi igazolványából megállapította, 
hogy a II.r. vádlott második keresztneve [név] és a vádlottak édesanyjának 
második keresztneve [név]. 
Szeged, 2004. évi március hó 9. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke,  Sefta Márta dr.  sk. a tanács tagja, 
előadó,   Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács tagja  
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Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.B.1469/2002/50. számú 
ítéletének jelen ítélettel meg nem változtatott része mindkét vádlott 
vonatkozásában 2004. évi március hó 9. napján jogerős és – a II.r. vádlott 
esetében fel nem függesztett részében  - végrehajtható. 
 
Szeged, 2004. évi március hó 9. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke 
 
                                                                             


